
EVENT MARKEDSFØRING



Agenda

• Kommerciel Afdeling

• Kommerciel Strategi – Målsætning

• Event markedsføring - muligheder

• Medieaftaler

• Side-Events

• Billetsalg

• Hvad kan påvirke et arrangement?



Kommerciel Afdeling
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AU: Booking af spillesteder og aftaler med kommunerne



Kommerciel Strategi - Målsætning

• At skabe synlighed omkring DHF primært på produktet, 
sekundært som brand, både nationalt, regionalt og 
lokalt og i så vid udstrækning internationalt

• At skabe stor og bred købsinteresse både for 
virksomheder samt for consumer segmentet i DK

• At lave et aktivitetsniveau, som tilgodeser både DHF, 
DHF Partnere samt consumer segmentet

• At få udsolgt på tilskuerpladserne

• At øge den økonomiske vækst samt øge 
salgspotentialet (sponsorer og samarbejdspartnere) til 
DHF



Markedsførings muligheder – hvordan?

• Kontakt kommune, Sport Event Firma eller spillested 
i den pågældende spilleby.

• Skaffe oplysninger vedr. markedsførings muligheder 
i den pågældende by og det pågældende område.

• Markedsføringsplan - Budget

• Booking af diverse standere, annoncering og 
placeringer.

• Produktion af materialer og distribution i forhold til 
deadlines

• Brug af egne medier – kredse og distrikter



Medieaftaler

• Ekstra Bladet – annoncering og konkurrencer på Nationen

• SBS Radio – The Voice, mulighed for at køre regionale 

kampagner

• Storebælt - Webannoncering

- Billettilbud med Storebælt-rabat



Side-Events

• Familiehal – uge 42

• Billetsalgs Events 

• Billetkonkurrencer – radio, aviser, hjemmesider

• Børneindløb

• Maskotter

• Forhal aktiviteter



Billetsalg

• BilletNet

• Foreningsrabat

• Skoler / Colleges / Højskoler / Efterskoler

• Håndboldskoler

• Storebælt.dk



Hvad kan påvirke et arrangement?

• Afsmittende effekt fra omverdenen og andre arrangementer

• Resultater - gode som dårlige 

• Profiler – gamle som nye

• Side - Events




